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A tots los socios del Jockey Club

Vosaltres sou el blanco cC aqv.st aproposit, escrit sense

animo cC ofendre d ningú, y encaminat d demostrarvos

que son autor no vos olvida encar que temporalment sepa-

rat de vosaltres.

Los noms qu en aquesta joguina es menlan son, preci-

sament, los de Is amichs que mès distingeixo, lo qu es

suficient per ensenyarvos que no he tractat de ferir suscep-

tibilitats, y aixïs crech que ho comprenguéreu dada la bona

acidlida que li dareu la nit de sa representació

.

A vosaltres, pues, ja que habéu pagat la festa, vos toca

de dret la dedicatòria de aquest monólech, y vos lo dedico

ab gust, agrahit d los aplausos que jo no mereixia: fent

constar també mon agrahiment d la Srta. Juanita Puig-

garí, d D. Adolfo Toutain y d quants contribuhiren d que

es posés en escena.

Vostre company y amich

(Sa

1°
o

Barcelona 20 decembre i88y.



Personatjes. Actors.

ADELA, senyoreta jove y guapa. . . Juanita Puiggarí.

SALVADOR, conserje. ...... Salvador Usó.

LO SEU FILL. Salvadoret.

ÈPOCA ACTUAL.



ACTE ÜNICH.

Salonet decentment amoblat; un vetlladó à la esquerra, porta al foro, y lo demés

com se vulga.

ESCENA PRIMERA.

Adela y Salvadoret, que porta una comèdia d la mà.

Adela. Dígali que avuy no hi vaig

que he de anà à casa unas tías,

y que fins d aquí dos días

jo no podré anà al ensaig.

{'Pren la comèdia.)

íKo has entès?

[Lo noy fa que sí.)

iBè, bon minyó!

{Llegint )

(< Deudas de amor.» i Sí qu' es forta!

{Al foro, com parlant cap d dins.)

Francisqueta, obri la porta

à n el noy de n Salvadó.

{Salvadoret se n va.)

ESCENA II.

Adela, sola. {Baixant al prosce>ii.)

Vaja, una comèdia més,

es dir, pèl títol, tragèdia.

i Si à copia de fer comèdia

al menos una s cascs!

Però ca, nó, passan alts:

si Is joves de avuy en dia

molta fló, una gran mania

per ballar... però pochs rals.

Molt orgull, molt fè 1 valent,

los primers à ennamorarse;

però en tocant à casarse

tots te contestant vent.

Los granats, cada un... un maula,



y la inmensa majoria

de 'Is que lluheixen en el dia

fa ftoch que sofian d taula.

\Y es aixís! iquí hi ha que no ho noti?

Si are hi ha unas societats,

que, tots los socios plegats,

no reuneixen un bigoti.

(Deixa la comèdia sobre la taula.)

A la Herrera hi vaig anà,

que m va invità un de menut,

y 'm va semblà 1 Institut

al moment que hi vaig entrar.

Ja n hi vaig veurer un d alt,

que fins se 'm semblava à mi,

y hasta en Víctor Puiggarí,

ivaya un home mès formal!

Vam estarhi mès d
1

una hora,

van fer dos pessas dolentas,

y despuès, ballant à empentas,

casi bè 'ns van treurer fora.

De 'Is Jockey Club no 'n parlem,

ja n hi ha de mès reposats:

la una mitat son casats,

1 altre... ja la casarem.

Però s ha de pendre en calma,

no per totas es felís:

unas los tenen aixís...

(Ademan.)

per altres no passa un alma.

A mi això no 'm desespera,

ja deurà arribà el moment:

per casarme malament,

per are estich bi soltera,

i Un no pot triar com vol!

ijo n sè, que si ells las deixavan,

ellas pot ser si gossavan

fins es -posarían dol!

iVes per un home afligirse!

i Mal com no se 'n pert la mena!

i Si cap d ells no val la pena,

donchs à viure y diverürse!

iAh! isi algun jove m sentís!

iqué diria? ^'què diria?

iSenyor! jo m sofocaría.



iDèu mèu, y quin compromís!

Ca, si quant una està sola

se enfila d una manera...

iy si jo soch la primera

qu.; n el Jockey faig tavola!

Faig broma ab tots, y es segú

que may hi ha cap incomodo.

iBò!... avuy parlo d aquest modo

perquè, aquí' no 'm sent ningú.

Jo m hi diverteixo tant

que, senthi, may se m fa tart;

si fan funcions jo hi prench part,

això sí. de quant en quant.

Sempre hi ha broma, allí ray;

entre senmana ensagém,

y alguns diumenges ballem. .

.

^Potser no hi han estat may?

{Dirigintse al publicà.)

Ja 'Is hi diré desseguida

lo qu' es, si hi volen anar,

si no se m han de enfadar,

{Baixant la véu.)

y si la mamà no m crida.

{Va al fondo, mira d dintre, baixa al prosceni y diu:)

Jo Is diré ab pocas paraulas

lo que vè à sè 1 Jockey Club.

Es un Centre qu es mitj Schub.

Saló, la pista, las taulas,

joves seriós, alguns maulas...

En fin, ja Is 'niré dihent

i No està mal! ó j malament!

S entra en un recibidó

petitet, però està bè;

hi ha una taula y el porté

que sembla un revenedó ..

la porta que va à '1 saló,

vamos, la entrada al local,

iNo està mal!

S' entra en dins: la galeria;

local gran que... es pert de vista,

y es veu desseguit la pista

que hi ha espectacles de dia.



Mes... put... à caballería

y, al treure '1 nas, diu la gent,

iMalament!

Lo saló es molt espayós

y està molt ben decorat;

però al hivern... ies gelat!

y al estiu... ies calurós!

però en fin ja es de 'Is millors;

com à sala principal,

i No està mal!

Quan ballan, uns assentats

mentres que Is altres fan bots,

balla 1 sostre y ballan tots,

y diuhen, molts, assustats:

— Si anem à baix tots plegats

fent això tan moviment,

iMalament!

Hi ha dos palcos al saló,

1 un es de la Presidència,

y 1 altre es de preferència

per... bnrlars de la funció.

Hi ha hagut alguna qüestió

pues, per fè escàndols à dalt...

i No està mal!

Hi ha un gimnàs de Is mes tronats

ahont hi van los mes traviesos,

y un cuarto de mals endresos

ab pantalons estripats.

Hi ha uns cuartets escatimats

ahont si vesteix lo jovent...

[malament!

Hi ha un billar que està molt bè;

y en un salonet molt curro

fan lo tresillo y el burro,

que alguns... ja el poden ben/è.

Hi ha, ab dos pisos, el cafè,

y habenthi tot lo essencial,

iNo està mal!
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Hi ha una Junta, que ho goberna,

y els que no son de la Junta

sempre ab ella estan de punta

moventlhi una guerra eterna.

Com. ni buscantlho ab llenterna

troban un bon President,

i Malament!

El públich ja es de 'is millors:

las Rocas, Font, 'Is Herreros,

Petits, Requesens, Maneros,

Alvarez, Toutain y Thós,

las Mas y las Perellós,

las Puiggarí, las Vidal...

i No està mal!

£Y 'Is socios? i Oh! De aquests si

que n podria dir molt mes:

En Valls, en Crespo, en Rosés,

en Mas, Requejo, en Martí,

en Guilera, en Puiggarí,

tots, en quant à enteniment,

i Malament!

Ja n' hi han de mes reposats.

Lo senyor Toutain, un d' ells,

Perelló, Vidal, Castells,

Petit, Carrasco... casats

com en Palau; tots plegats

forman la colla formal.

iNo està mal!

Lo escenari es molt bufó;

se hi fan algunas comedias,

pessas que surten tragedias,

sarsuelas, quant hi ha milió;

però hi falta animació

y en no animarse '1 jovent...

i Malament!

Ja en fan alguna decent;

però hi ha uns SOCÍOS, que 'n diuhen

de mèrit, que no es desvihuen

perquè vaigi tot corrent.
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Quant ells ab lo sèu talent

ne posan una com cal,

jNo està mal!

Mes si 'Is dona la mania

de fer dramas catalans,

vestits molt poch elegants,

com La Creu de la íMasía

que ni 1' autor coneixia,

van à dirho francament,

i Malament! i Molt malament!

Mes, deixant això olvidat,

y una qu' altre pelotera

mes digne de La T'almera

que d' un centre acreditat,

funcions, Junta, Societat,

la concurrència y local,

jNo estan mal!

iNo!

i No estan mal!

(Va alforo, mira d dins y torna d baixar.)

cQue 'Is hi sembla el Jockey Club?

<Ho he d't prou bè? <he tingut trassa?

Si vostès ho coneixían,

ja dirían qu es exacte.

iAh! me he descuidat ds dilshi

qu' hi ha uns sofàs per las casadas,

y per alguns que, à '1 diumenge,

hi fan petà una bacaina,

que s hi posan estirats

com si estiguessin à casa.

jTampoch no 'Is he parlat gens

de 1' aspecte de la entrada!

Es una cosa molt fonda

ab una assera per banda;

fa lo efecte de un carrer

ab las botigas tancadas.

Molta llum, molta clarò,

jah! jy molta fortó de cuadra!

però això es lo primer dia,

y, después, ies saludable!

N hi han molts que desde qu' hi van



— II —

han comensat à engreixarse,

que semblan parents de n Conte

modelo de la gent grassa.

Jo no m' hi engreixaré may

y es perquè hi trevallo massa,

com que sempre per comedias

me compromet l'un ó 1' altre.

L un me vè que «si diumenge

1 hi pendré part en un drama.»

—L' altre <( que de aquí vuit días

fa una pessa catalana.»

—L un "Adela ab vostè conto.»

—L' altre «Adela 1' he apuntada.»

— «Adela, i m farà una monja?»

— "Adela, i m fa la criada?»

— "Adela, i'm farà una noya?»

— «Adela, i m farà una mare?»
— "Adela, i'm farà la Quima?»
— «Adela, i'm farà la Paula?»

—«Adela, ensaigém dimecres.»

—"Adela, ensaigém dissapte...»

Y are un altre ab un monólech

se m ha penjat à las barbas,

pretenent que jo l hi estreni...

icom si jo volgués matarme!

(Com parlant directament ab un altre persona.

jPobret! Si no te 'l fas sol,

trigarà à representarse.

Jo, per xó, trevallo ab gust:

de tant en tant ja m' agrada,

y, desprès, m agrada 1 ball,

y acabant la funció s balla,

y hasta aixís 'm diverteixo

veyent com ballan Is altres.

Quant un veu en Queserens

ab aquellas calsas amples,

igual que un moro de cuina,

com un quinto de l any quatre;

y veu después en Guilora

ballant ab una de Gracia;

y lo Secretari, en Víctor,

que va gastant las sabatas,

ivaja, encare que no es vulgui

s' hi passa un rato qu' encanta!
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£Y veure en Franco cremat,

perquè es toqui americana?

també es cosa que hi disfruto;

icremat, en Franco, m agrada!

iY la Puiggarí? jquin una!

jl-a Juanita! iuna de llur. ..gal

Sempre diu:—«Avuy no ballo

perquè estich molt delicada,

1 metje me ho te privat

perquè diu que m canso massa»;

—

i però vè 1' hora de 'l ball

y 'Is balls de quadro no 'Is balla,

però sí Valsos y T'olkas,

Galops y tots los que cansan!

i Jo fos la seva mamà!
i podria vení à queixarse!

jTots los mals 1 hi curaria,

però, això sí, ab una estaca!

Si are 'm sentís la Juanita

diria:— (í iQue bè que parlas!

iaquesta amistat me tens?»—

-

i
que me n faria de càrrecbs!

Y las que... ino m' embolico!...

que encara que soch à casa...

las parets tenen aurellas...

i Ja vaig!

{Com contestant d dins. Va d la porta

delforo y desde allí diu:)

Creya que m cridavan.

(Baixa altre volia.)

ija es estrany que la mamà
no m cridi aquest dematí,

y 'm deixi està tant aquí!

iBè! ino 'm deu necessità!

Se 'm posaria cremada

si sentís que ab tot me fico,

y jo mateixa critico

lojockey, que tant m' agrada.

{Pausa,.)

iY encara queda '1 que 'm callo!

i Entre ells queda alguna taca!

i Se 'is pot tallà una casaca...!

iLa tallo? iNó! i Sí, la tallo!

Ja hi falta poch per fè '1 pes,



y un poch mès no hi farà nosa.

iVaja, diré alguna cosa

no mès que de dos ó tres!

En Mas, que... deixeulo fe,

viurer tranquil no li quitis;

mes tè... una Salvadoritis

que no '1 deixa viurer bè.

Si no es de la Junta... jmal!

si es de la Junta... ipitxó!

Ell per xó es un bon minyó,

y, particularment, val-

N hi ha un altre qu' es diu Zenón,

qu are es fa fè una obra d
1

art

que es la verge de 1 Pilar,

que hi tè devoció .en Gastún.

Desprès n hi ha un de tot planxat,

qu' es de Valls... ó es andalús,

y tè la mania ó 1 us

de anar molt ben pentinat.

Sent guapo, à mi no m agrada

pues se ho creu, per sas desditxas,

y quant séu mostra las mitxas

vermellas y de bogada.

Es atent... cumplimentós...

y tè una mirada luna;

i me han dit qu' are es casa ab una!

jno ho crech! iidiguessin ab dos!!

(Paí

íY en Rosés? i Ja es un gat vell

que per molt Tenorio '1 tinch!

i Jo ja n conech quatre ó cinch

que estan -perdudas per ell!

iY en Requejo? Es de 'Is mès gats,

y si hi ha alguna requesta,

ell te que pagar la festa,

isempre paga Is plats trencats!

Ha passat ja alguns apuros,

y em va dir, pobre Requejo,

que are vol porta el fellejo

d una casa de Segaros.

iY en Crespo? Un pardal mullat,

posat de tant se me 'n dona.

no '1 treyeu de la traitona

y ficarse al llit aviat.
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Correrà tota una nit

encar que 1' hi sigui mal;

però no hi ha bacanal

à dos quarts de vuit al llit.

De n Queserens, íqué 's dirà?

balladó à la quinta essència,

mes, deixant la Presidència,

se ha perdut el Sebastià.

Are se ha donat el cas

que '1 Sebastià cada dia,

canta allò de la Gran-vía

{Cantant.)
a Ensena la camisa por detrds.»

Ve un vocal.—«Que esto no se haga.»
—«Pues se ha de hacer.»— "Pues jo mano.» —
Ve un altre, tanca el piano,

hi ha cops... y en Requejo 'Is paga.

Això Is joves si així es vol;

que n quant à las senyoretas

també n' hi han de burletas,

jo en sè d una que ho es molt.

L' un es alt, 1 altre es molt nano,

aquestas esquifidetas,

aquella es feta ab canyetas,

y hasta ab un 1 hi diu /' hermano.

Y à fé qu ella... pot bèn dí,

tan mal girbada y petita,

de lluny, sembla una pepita

de meló, una cosa aixi.

Se ha cregut que tot 1 hi escau,

y alguns, van dir 1 altre nit

qu' ella, semblava un vestit

quant 1' han penjat en un clau.

iEntre ellas hi han uns pollastres!

jN' hi han de mes criticonas!

Per la es tisora las donas. ..

y els homes si es que son sastres.

Vostès me diran:— «iY tú,

també fas bastant 1 pes!»

—

Però jo no m lïco en res,

jo no critico à ningú.

No m cuido may de la gc:nt

perquè de mena no 'n vinch:

callada, això sí qu ho tinch,



vamos, ja ho estan veyent.

jAh! jfent discursos jo aquí

no m he mirat 1 exemplar!

iy que ja deu ser molt tart!

ija he perdut 1g dematí!

Vejàm, vejàm qu es això.

{Mirant lo exemplar que -pren de sobre 7 vetllado.)

i No es impi'és! ies manuscrit!

iQu era de n Franco m 1

han dit!

Bè, vamos, ja pot ser bó.

(Mirant la primera plana.)

iY si no es d' ell! jVaya un chasco!

i M sab greu! escriu ab sal.

{Com si llegís lo nom de l tutor.)

i Lo apellido y la inicial!

jAy, ay, no '1 conech! «K. Rasco.»

iBa, ba, sigui de qui sigui!

Jo per xó la estudiaré;

y que vuy sabé '1 papè,

que 1 senyor Toutain no digni.

En Franco, farà 1 galàn,

no se si '1 farà prou be;

bè com are ja 's pot fè

ab la comèdia al devant.

Mes no me agradarà massa,

pues hi ha una escena molt forta

que ell entra y tanca la porta...

(Fentho.)

y en Franco ho farà ab catxassa.

En Guilera diu que fa

lo traidor, que es un sereno;

1 hi faré dú pà moreno

qu' en Crespo se 1 menjarà.

Amigo y ab quin afany

se '1 va menjar 1 altre dia;

ipobret! poch pensar podia

treure el ventre de mal any.

Ell hi fa un jove aixerit;

en Rosés, fa un andalús,

en Conte, el nino Jesús,

jvaja està mal repartit!

i Si farem riure la gent

y no mirantsi una mica,

una comèdia bonica
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serà un sainete dolent!

i
Cap de mèrit no hi pren part!

Quatre actes, y acabarem

à las dotze y si ballem

surtirém d' allò mes tart!

Y vindrà el senyor Vidal

à dirnos que s ha adormit,

y que voldria se' al llit

à pendre la horisonial.

Vamos, ja s arreglarà;

la farem un altre dia.

i Diumenge no s ballaria!

la qüestió es ballà, ballà.

(A 7 públich.)

Vínguinthi vostès un rato.

Ja Is daré una invitació.

Veuran de la explicació

tots los qu' han -pagat el pato.

Coneixeran desseguit

à tots, y al senyor Castells...

ipero si parlan ab ells

no diguin res de 1 qu he dit!

Hi faran molta brometa:

això sí, es algo apartat.

(Se sent lo timbre de la porta de '/ pis.

iAy!
i
m sembla qu han trucat!

Ja obrirà la Francisqueta.

Si algun dia hi van, calculin

si he dit alguna mentida.

ESCENA III.

Adela y Salvadó (que entra y es queda d la porta.)

(Veyentlo.)

jAh! ies vostè? vaig desseguida.

(Al püblich.)

iTorno luego! iDissimulin!

(Se dirigeix cap aljoro mentres cau lo teló.)

PROU.

13 desembre 1887.





Obras del mateix autor

Tofas las mes dolentas que llegeixin

NOTAS IMPORTANTS.

i / L' Autor es propietari de aquesta obra y d'

algunas altres, y per are encare no ho es de cap casa

del Paseig de Gracia.

2/ L' Autor de aquesta obra ne ha fet a ^unas

de misericòrdia que no se han publicat.

lip. Tassó, Arco del leatro, 21 y 23.


